
Neuslišana 
ljubezen mu 

je spremenila 
življenje

Moški, 
ki sledi 

svojemu 
srcu

Zaljubljen v Portugalsko je šel na študijsko izmenjavo in pol leta preživel tam. Ljubezen ga je pripeljala 
v Francijo. Med študijem si je denar za priboljške zaslužil kot maneken in fotomodel. Ko je fakulteta 
študentom ponudila možnost, da opravijo licence za učitelje različnih športov, se je lotil vseh po vrsti. 
Po končanem študiju na fakulteti za šport se je podal še v poslovne vode. Potem pa … »Bolečina je 
ponavadi tista, ki te prisili, da drugače začneš gledati na svet okoli sebe. Pri nekaterih je to bolezen, pri 
drugih finančni zlom, pri meni je bila neizživeta ljubezen. Ko te nekaj zares strese, ugotoviš, da v življenju 
obstaja še kaj drugega kot to, kar si doživel doslej. Svet sem začel sprejemati takšen, kakršen je, nehal 
sem soditi in se upirati, zato je moje življenje postalo veliko lažje.«

Tekst: BIBA jAMNIK VIDIC, foto: MATEjA jORDOVIČ POTOČNIK 
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š estintridesetletni Urban 
Urbanc se lahko pohvali, 
da tudi zavoljo ljubezni te-

koče govori štiri jezike (portugalsko, 
francosko, špansko in angleško), po-
govorno pa še nemško in italijansko, 
je tudi planinski vodnik, učitelj pla-
vanja, smučanja, teka na smučeh in 
deskanja, še vedno je tudi maneken 
in fotomodel, vodi trgovino z bio-
proizvodi, pleše tango, zraven pa po-
skuša čim bolj slediti samemu sebi. 
Sam pravi, da je bil razhod z dekle-
tom ena najmočnejših izkušenj, ki se 
mu je zgodila v življenju. Zaradi nje 
je začel čistiti strahove in bolečine, 
ki jih je leta in leta držal v sebi. Tudi 
tako, da je napisal knjigo. Bitje luči 
je njen naslov. Posvetil jo je neusliša-
ni ljubezni svojega življenja.
¶Kaj je za vas ljubezen?

Zame je ljubezen najmočnejša sila, 
ki poganja svet. Je tudi energija, ki 
oživlja in pobarva vse, kar je. Ljube-
zen ni samo odnos, ki ga imaš z dru-
gim človekom. Z odnosi se zgolj nau-
čimo osnovnih pravil, da lahko doja-
memo, kaj ljubezen sploh je. In prava 
je šele takrat, ko da drugemu svobo-
do. Šele ko je človek sposoben spreje-
ti sebe in do sebe začutiti ljubezen, pa 
ne mislim s tem na samoljubje, je spo-
soben ljubiti vse okoli sebe, tako lju-
di kot tudi živali in rastline. Ko bomo 
ljudje to sposobni ozavestiti, se bodo 
na planetu zgodile velike spremembe.

¶Je vedela, da so zapisi namenjeni 
njej?

Sprva verjetno ne, sčasoma pa je 
ugotovila.
¶Kaj se je zgodilo?

Če nekdo ne želi, ne želi – siliti ne-
koga, da te ljubi, če tega ne čuti, nima 
smisla. Kljub temu lahko rečem, da 
me je ta izkušnja spremenila do te 
mere, da sem se končno zavedel, kdo 
sem. Zdaj znam veliko hitreje prepo-
znati, kdaj me vodi moj ego in kdaj 
sledim svoji duši. V meni je bilo veli-
ko bolečine in strahov. Pisanje mi je 
pomagalo, da sem se začel čistiti.
¶Če vas prav razumem, ste po štirih 
letih še vedno sami?

imel zdaj ženo in otroke, tega časa za 
samospoznavanje verjetno ne bi imel 
toliko. S tem se potolažim, kadar mi 
je hudo.
¶V zdrav način življenja ste bili 
usmerjeni že med študijem. Po po-
klicu ste namreč profesor športne 
vzgoje.

Nikoli nisem zares delal na svo-
jem področju. Po končani fakulteti 
sem padel v gradbene vode. Skrbel 
sem za prenovo objektov, ki so jih 
pri nas kupili tujci. Šlo je za precej 
dobičkonosen posel, vendar izre-
dno stresen. Ko sem bil star 29 let, 
sem bil že čisto izčrpan. Nisem imel 
časa niti za normalno prehranjeva-

pravilno pripraviti hrano iz določe-
nih sestavin. Zdaj so kupci zelo pou-
čeni, zato se moram ves čas izobraže-
vati in si zanje vzeti čas. Da jim lah-
ko svetujem iz prve roke, skoraj vse 
najprej preizkusim na sebi. Ljudje to 
cenijo, veliko dajo na moje mnenje in 
zato se vračajo.
¶Ste tudi planinski vodnik, učitelj 
plavanja, smučanja, teka na smučeh 
in deskanja.

Zelo rad delam z ljudmi, tako z 
najmlajšimi kakor tudi s starejšimi. 
Veliko otrok sem naučil smučati. 
Zadnje čase se še največ ukvarjam 
z vodenjem tujih turistov po hribih. 
Imam to prednost, da obvladam ve-
liko jezikov.
¶Še vedno delate tudi kot maneken 
in fotomodel. Kako se vam časovno 
izide?

Vse, razen v trgovini, delam obča-
sno. Ker sem direktor, si lahko privo-
ščim, da kdaj manjkam.
¶Imate tudi dve nečakinji, ste ju že 
naučili smučati?

Karolina je še premajhna, nima 
niti dve leti, starejša, 8-letna Izabela 
pa ni preveč navdušena za šport, ra-
zen kadar greva v pustolovski park, 
kjer neizmerno uživa. Je bolj ume-
tniški tip. Igra prečno flavto in klavir.
¶Jabolko očitno ne pade daleč od 
drevesa. Izabela je hči vaše sestre, 
mezzosopranistke Mance Izmajlo-
ve. Kako se razumeta?

Vsi trije, imam še mlajšega brata, 
se zelo dobro razumemo. Jaz sem 
srednji otrok. Manca je dve leti in pol 
starejša od mene, brat Aljaž pa je pet 
let in pol mlajši. Odraščali smo v zelo 
ljubeči družini. Starša sta nam dala 
vrednote, kot so poštenost, delav-
nost, vztrajnost in ljubezen. Veliko 
časa smo preživeli skupaj. Še po tem, 
ko smo bili že najstniki in že malce 
težavni, smo poletja na morju še ve-
dno z veseljem preživljali s starši.
¶Lani ste našli še eno ljubezen.

Zadnje leto je moja strast tango. 
Ples me je od nekdaj privlačil. Vedel 
sem, da imam občutek za ritem, ni-
koli pa nisem zbral zadosti poguma, 
da bi se ga zares lotil. Pa tudi izpo-
stavljati se nisem maral. Ko sem bil 
mlajši, sem pred dekleti na plesišču 
zmrznil. Ker me je vedno bolj vle-
klo, sem najprej poskusil s salso, ki 
pa me ni tako pritegnila. Potem pa 
sem lani odkril tango. To ni samo 
ples, to je življenje. Pritegnil me 
je odnos, ki ga morata med seboj 
vzpostaviti plesalca, če želita imeti 
lep ples. Odnos je podoben odnosu 
med moškim in žensko v resničnem 
življenju in temelji na spoštovanju. 
On se uči voditi, ona se uči prepu-
stiti in zaupati. Da tako kot moški 
predlaga in ženska sprejme, tudi 
ženska predlaga in moški sprejme, 
seveda če se oba s predlaganim stri-
njata.
¶Pišete tudi kolumne o zdravi pre-
hrani in zdravih odnosih.

Sem, vendar nisem več osamljen. 
Zavestno sem se odločil, da bom 
rajši sam, dokler ne bom začutil, da 
sem zares pripravljen svoje življenje 
spet deliti z nekom. Spoznal sem, da 
z vstopanjem v nova razmerja takoj 
po razhodu z nekom samo polnimo 
občutke praznine v sebi. To pa ni po-
šteno do druge osebe, pa tudi do sebe 
ne. Zato se zadnja leta rajši ukvarjam 
s seboj.
¶Kako je to videti?

Veliko hodim bos v naravo, me-
ditiram, razmišljam, ukvarjam se s 
športom, zdravo jem in skušam biti 
navzoč v trenutku ter zavesten v svo-
jih mislih, besedah in dejanjih. Če bi 

nje, kaj šele da bi lahko poskrbel za 
svoje psihično in fizično počutje. 
Ves čas so me bombardirali s tele-
foni, elektronsko pošto in sporočili. 
Vsak dan sem bil na terenu. Odlo-
čil sem se, da začnem živeti mirne-
je. Mama, ki je pred enajstimi leti 
odprla trgovino z bioproizvodi, je 
vedela, da me to področje zanima, 
zato mi je ponudila, da začnem de-
lati pri njej. Dobro leto sva bila so-
delavca, potem je odšla v pokoj. Še 
vedno je lastnica, jaz pa sem postal 
direktor.
¶Vaše delo je tudi svetovanje.

Ljudje me največkrat sprašujejo, 
kako izboljšati svoje zdravje in kako 

»Po vadbi moramo popiti napitek, ki nadomesti glikogen 
in minerale, ki smo jih izgubili. Sam prisegam na domače 

zvarke. V topli vodi raztopim žlico melase, ki vsebuje 
železo, magnezij, kalcij in kalij, dodam limonin sok za 

boljši okus in absorpcijo, nekaj ščepcev himalajske soli 
(elektroliti) in zalijem z vodo. Takoj zatem popijem še 

beljakovinski napitek iz prahu mletih konopljinih semen. 
Najkasneje čez eno uro pa si je treba privoščiti malo bolj 

obilen uravnotežen obrok, ki vsebuje  ogljikove hidrate, 
zdrave maščobe, beljakovine in zelenjavo.«

¶Lani ste izdali knjigo, v kateri so 
zbrane vaše misli o ljubezni, iskre-
nosti, občutkih, sanjah, duši in žen-
skah. Posvetili ste jo nekdanjemu 
dekletu. Je bil vaš namen, da bi s 
knjigo razčistili svoj odnos z njo?

Pravzaprav ne. Če sem čisto iskren, 
sem ji želel sporočiti in prebuditi v 
njej tisto, kar takrat, ko sva bila sku-
paj, nisem mogel narediti z dejanji. 
Knjiga je bila edina priložnost, da 
sem ji še zadnjič lahko povedal, kako 
zelo pomembna je zame. Čeprav be-
sed ni začutila, vem, da bodo nekega 
dne dosegle svoj namen.
¶Začeli ste ji pisati že prej. Knjiga je 
bila končno dejanje.

Kmalu po najinem razhodu sem na 
družabnem omrežju začel objavljati 
svoje misli. Videti je bilo, kot da na-
govarjam vse ljudi, v resnici pa sem 
pisal njej. Svoje misli in občutke sem 
ji hotel posredovati nevsiljivo. Da bi 
jih lahko v miru prebrala in razmisli-
la, kaj sem ji želel povedati in kaj do 
nje čutim.



27

Tekst: URšKA KRIšELj 
GRUBAR

Mladim vrnimo

prihodnost

Pred leti nas je prebujal 
s knjigo Grozljivi gost: 
Nihilizem in mladi. Je 
res vse tako temno, 
mračno in skoraj 
brezizhodno, smo se 
spraševali, a delali 
po starem naprej. Saj 
bo, naši otroci bodo 
že nekako zrasli in se 
znašli. Pa se bodo 
res, smo med drugim 
ponovno vprašali 
univerzitetnega 
profesorja antropologije 
in zgodovine 
filozofije, enega 
najpomembnejših 
italijanskih filozofov,  
ki si že dlje časa ne 
zatiska oči.

Umberto 
Galimberti, 

antropolog, filozof, 
psiholog, pisatelj

B rezciljnost in prostodu-
šnost mladih sta naši spre-
mljevalki. Okuženi pa 

niso le mladi. Z izgubo smisla se 
spopadamo vsi, vsaj kdaj pa kdaj. 
O tem, kaj storiti, smo se pogovar-
jali s priljubljenim in drznim Um-
bertom Galimbertijem, ki kljub 
očitkom, da je pesimist, vztraja pri 
tem, da je samo realist. Ta petek, 
29. maja, ob 19. uri ga bo v Linhar-
tovi dvorani Cankarjevega doma 
gostil Janko Petrovec.
¶Brezciljnost in nizka motivaci-
ja vse več mladih je kulturni pro-
blem. Kako se z njim spopasti, ko 
je že tu?

čer ali med koncem tedna. Zaradi 
pomanjkanja časa ne morejo spre-
mljati razvoja otrok. Ne morejo 
jih zaznati in priznati tega razvoja. 
Zaradi tega se v otroku ustvari ne-
gativna identiteta. Otrok meni, to, 
kar delam, ni pomembno. A rodi-
telj mora ostati pozoren, še najbolj 
v prvih treh letih življenja, ko se v 
otroku razvijejo kognitivni in ču-
stveni zemljevidi. Tedaj se otrok 
nauči, kako zaznavati in razumeva-
ti svet. Za razbiranje teh zemljevi-
dov pa potrebuje orientacijo, smeri, 
meje in poti. Potrebuje, kljub nagli-
ci in temu, da starši izgubljajo sami 
svoj smisel. Tega ne more nadome-
stiti televizija ali računalniške igri-
ce.
¶V knjigi Miti našega časa (založ-
ba Modrijan) ste omenili, da se ro-

Vsega ne moremo rešiti. Obsta-
jajo problemi, ki preprosto niso re-
šljivi. Človeka, predvsem mladega, 
motivira prihodnost. Če pa je pri-
hodnost nejasna oziroma se mlade-
mu človeku ne razpira, potem ga ne 
more niti motivirati. Mladi ljudje 
v zahodnem svetu zdaj pogosto ne 
razmišljajo o prihodnosti oziroma 
o  njej nočejo razmišljati. Zato se 
nekateri odločajo za mamila, drugi 
za alkohol, tretji za nekaj tretjega. 
To so vrste anestezije. Anestezija je 
za tiste, ki nečesa nočejo občutiti. 
V tem primeru boleče prihodnosti. 
Terapija pa bi bila samo ta, da mla-
dim povrnemo prihodnost.
¶Kako naj brezciljnega in malo 
motiviranega otroka vzgaja pre-
utrujena mama ali oče, ki komaj 
sam sebe privleče skozi dan?

Biti mama ali oče je danes težko, 
ker živita v okviru horizonta ima-
ginarne sreče. V svetu, v katerem 
vlada svoboda, ki pa je mišljena kot 

nedokončnost vseh izbir. Vse  izbi-
re so nedokončne, tako tudi poroka 
ali starševstvo. Vendar v miselnem 
svetu otroka do 12., 13. leta ni in 
ne more biti tako. Otrok potrebuje 
svet, v katerem ve, da so izbire do-
končne. Starši ne vzgajamo samo z 
besedami, ampak predvsem s tem, 
da smo otrokom za vzor.
¶Kako naj bosta starša za zgled, 
ko pa sta sama izgubljena, brez 
zgleda? Sistemi, v katere sta verje-
la, ne delujejo več.

Danes morata oba starša dela-
ti in to v nevrotičnem, kaotičnem, 
lažno svobodnem svetu. Zase in za 
otroke imajo komaj kaj časa zve-

jeva nov človek, ki ne bo vezan, za-
ščiten z lastnino, mejami in zakoni. 
Kakšen bo? Kaj nas bo ščitilo, če 
to ne bodo več zakoni?

Ko se otroci rodijo, nimajo »vgra-
jenega« kodeksa, notranjega zako-
nika. Nam odraslim se zdi, kot da 
so nori, a to je zato, ker iščejo svojo 
pot. Zato da jo najdejo, potrebuje-
jo z naše strani jasne omejitve , ja-
-je in ne-je, sicer jih lahko popade 
nesluten strah. Starši včasih odla-
gamo obveznosti, izgovarjamo se, 
da bodo otroci tako ali tako zrasli. 
Fizično že, čustveno in kognitivno 
pa brez naših smernic ne morejo 
postati zrele osebe. 

Ljudje zmotno mislijo, da je zdrav-
je povezano samo s prehrano in giba-
njem. Je še tretji element, in sicer so 
to naše misli in čustva. Lahko se zelo 
zdravo prehranjujete, pa vaše življe-
nje ne bo kakovostno, če boste imeli 
misli jeze, maščevanja, strahu, skrbi 
in pohlepa. Naša čustva imajo velik 
vpliv na organe. Vse to sem upošte-
val, ko sem pred tremi meseci sesta-
vil program za vzpostavljanje ravno-
vesja telesa in duha. Štiri tedne smo 
ljudem po elektronskih novicah po-
šiljali napotke, kako naj si pripravijo 
zdrave obroke, v kakšnih časovnih 
intervalih naj jedo, kako se lahko 
sprostijo. Razložil sem jim tudi, ka-
kšen pomen ima za človeka telesna 
aktivnost, zakaj so dobre vizualiza-
cije, afirmacije in meditacije. Imamo 
res nor življenjski stil, vendar verja-
mem, da je mogoče uresničiti vse, 
česar si želimo. Treba si je znati vzeti 
čas zase. Sam si hrano, če vem, da na-
slednji dan ne bom imel časa ali bom 
odsoten, pripravim zvečer. Skuham 
si večje količine leče, prosa, riža ali 
kvinoje in potem zjutraj dodam raz-
lično zelenjavo, ribe ali kozji sir.
¶Se kdaj pregrešite?

Brez slabe vesti. Še nekaj let nazaj 
sem se striktno držal zdrave prehra-
ne, zdaj pa pojem tisto, kar mi zapaše 
– res pa je, da mi ne paše kar vse po 
vrsti. Menim, da si narediš več ško-
de, če se pregrešiš in se potem zara-
di tega živciraš. Vsak prekršek se da 
rešiti. Če si zvečer privoščite obilno 
večerjo in zraven popijete preveč al-
kohola, pojdite naslednji dan v nara-
vo, popijte veliko vode in ves dan jej-
te lahko hrano. En dan v visokih pe-
tah na gala večerji, drugi dan bosi po 
travi. Narava zna poskrbeti, da smo 
vedno v ravnovesju.
¶Bojda se zavestno izognete športu, 
kadar niste v dobri koži? Ljudje si 
običajno ravno s športom pomagajo 
do boljšega počutja.

Šport je v neki meri beg in mor-
da celo odvisnost. Med fizično ak-
tivnostjo se v telesu začnejo izločati 
hormoni sreče, ki nam pomagajo do 
boljšega razpoloženja. Ker se dobro 
počutimo, probleme, namesto da bi 
jih začeli reševati, potlačimo. Saj ne 
rečem, včasih je tudi to v redu. Ne 
sme pa nam priti v navado. Sam se 
trudim, da sem stoodstotno pri stva-
ri, s katero se ukvarjam. Kadar grem 
teč, počnem samo to, misli mi ne 
uhajajo drugam. Sem tudi privrženec 
rekreativnega ukvarjanja s športom.
¶Zakaj?

Ker je šport stres za telo. Ko smo 
fizično aktivni, porušimo ravnotežje 
v telesu. Zato je pomembno, da te-
lesu omogočimo zadosti počitka in 
primerno hrano za obnovo. V tem 
primeru se bo ravnovesje ponovno 
vzpostavilo in to na višji ravni. Jaz ni-
česar ne počnem na silo. Če začutim, 
da neko aktivnost potrebujem, se je 
lotim, sicer pa ne. 


